
 

 

 
ที่ ศธ ๐๒๕๘/1697                                                  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
                             ถนนแสงชูโต ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมือง 

   จังหวัดกำญจนบุรี 71140 

                                                               9 กันยำยน 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงำนวันครู  
        ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 

เรียน  (แจ้งท้ำย) 

อ้ำงถึง 1. หนังสือจังหวัดกำญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0258/ว31994 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563  
2. ค ำสั่งคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดกำญจนบุรี ที่ 4170/2564 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ก ำหนดกำรและรำยชื่อผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัล  
      ยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงำนวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 จ ำนวน 1 ฉบับ 

2. แบบตอบรับเข้ำร่วมประชุม (Qr Code)    จ ำนวน 1 ฉบับ 

ตำมที่อ้ำงถึง จังหวัดกำญจนบุรีได้แจ้งเลื่อนก ำหนดกำรจัดงำนวันครูส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 65 
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2564 ออกไปจนกว่ำมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น ขณะนี้ สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) ปัจจุบันฝ่ำยสำธำรณสุขได้ประเมินว่ำค่อนข้ำง 
ทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลำยไปในทำงที่ดีขึ้น จังหวัดกำญจนบุรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัดกำญจนบุรี จึงมีค ำสั่งปรับมำตรกำร ข้อ 2 ห้ำมกำรจัดกิจกรรมที่ควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค 
โดยห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำยี่สิบห้ำคน 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำเนื่องในงำนวันครู 
ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่
จังหวัดกำญจนบุรีก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงขอเชิญผู้ประกอบ
วิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงำนวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 เข้ำร่วม
กำรประชุมผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงำนวันครู ครั้งที่ 65 
พ.ศ.2564 ระหว่ำงวันที่ 23, 27 – 28 กันยำยน 2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี   
เพ่ือรับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ตำมรำยละเอียดดังที่ส่งมำด้วยนี้ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุม
ผ่ำน QR Code ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยำยน 2564  

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                  
 
 

          (นำยธัญ สำยสุจริต) 
          ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 
โทร. 08 9193 945, 0 3451 0544, โทรสำร ๐ ๓๔๕๖ ๔๐๐๗ 



 

(แจ้งท้าย)  
หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี 

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 
2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 
3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4 
6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
7. ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
8. ประธำนอำชีวศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 
9. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำญจนบุรี 
10. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดกำญจนบุรี 
11. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดกำญจนบุรี 
12. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำกำญจนบุรี 
13. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขตฯ 
14. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 
15. โรงเรียนเทศบำล 5 (กระดำษไทยอนุเครำะห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น. (รับรางวัลก่อนการประชุม กศจ.กาญจนบุรี โดย ประธาน กศจ.กาญจนบุรี เป็นผู้มอบรางวัล)
1 นางสาวสุดา พืชนะ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครู รร.เทพมงคลรังษี สพม.กาญจนบุรี
2 นายวิชัย ปลาบู่ทอง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผอ. รร.บ้านวังใหญ๋ สพป.กจ.4
3 นางวันดี ชนะบูรณาศักด์ิ คุรุสดุดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อาชีวศึกษา
4 นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค คุรุสดุดี ครู รร.วัดยางเกาะ สพป.กจ.1
5 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก คุรุสดุดี ครู รร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี
6 นายโสภณ บุญเรืองรอด คุรุสดุดี/ครูผู้สอนดีเด่นระดับประเทศ ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กจ.4
7 นางสาวดุสดี บุญส่ง คุรุสดุดี ครู รร.วัดตะคร ้าเอน สพป.กจ.2
8 นายสมภพ บ้งชมโพธิ คุรุสดุดี ครู รร.บ้านดอนสระ สพป.กจ.2
9 นายสุรชัย สุขเข คุรุสดุดี ผอ. รร.บ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป.กจ.4

10 นายประเทือง แผนสมบูรณ์ คุรุสดุดี ผอ. รร.บ้านตลุงเหนือ สพป.กจ.4
11 นายวรเทพ รักษาพงศ คุรุสดุดี ผอ. รร.วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป.กจ.2
12 นางพรกมล ปลาอ่อน คุรุสดุดี รอง ผอ.สพท. - สพป.กจ.2
13 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ คุรุสดุดี ศน. - สพป.กจ.1
14 นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ คุรุสดุดี ศน. - สพป.กจ.1
15 บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ต้นแบบครูดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.อนุชนศึกษา เอกชน
16 นายประเวศ สมประสงค์ ต้นแบบครูดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี อาชีวศึกษา
17 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ต้นแบบครูดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.เทพมงคลรังษี สพม.กาญจนบุรี
18 นางขวัญตา ดอนศรีจันทร์ ต้นแบบครูดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ด่านมะขามเตี ย กศน.กจ.
19 นางวาสนา หลงสมบุญ ต้นแบบครูดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.พระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลฯ ส้านักพระพุทธฯ

รายช่ือและก าหนดการ

ระหว่างวันท่ี 23, 27-๒๘ กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
*การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีม่วง หรือสีสุภาพ*

การประชุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เน่ืองในงานวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.2564

หน้า 1/6



รายช่ือและก าหนดการ

ระหว่างวันท่ี 23, 27-๒๘ กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
*การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีม่วง หรือสีสุภาพ*

การประชุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เน่ืองในงานวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.  (ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้มอบรางวัล)
1 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก รางวัลคุรุสภา ครู รร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8
2 นางดวงรัตน์ สบายย่ิง  รางวัลคุรุสภา ครู รร.อนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
3 นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม รางวัลคุรุสภา ครู รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ รางวัลคุรุสภา ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี กศน.
5 นางสาวปัทมา วิญญกูล รางวัลคุรุสภา ศน. - สพป.กาญจนบุรี เขต 3
6 นางสาวพิมพ์นิภา กฤติธนาเดช ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ครู รร.อนุชนศึกษา สช.
7 นางสาวเพ็ญจันทร์ ดวงดาว ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ครู รร.อนุชนศึกษา สช.
8 นางณิชาภัทร สุวรรณพงษ์ ครูผู้สอนฯคณิตศาสตร์ดีเด่น ครู รร.อนุชนศึกษา สช.
9 นางเสาวดี โพธ์ิงาม ครูผู้สอนฯวิทยาศาสตร์ดีเด่น ครู รร.อนุชนศึกษา สช.

10 นางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์ ครูผู้สอนฯสังคมศึกษาฯดีเด่น ครู รร.อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8
11 นายอดิศักด์ิ จุลกิจวัฒน์ ครูผู้สอนฯสุขศึกษาฯดีเด่น ครู รร.อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8
12 นางสาวรินดา บุญล้อ ครูผู้สอนฯศิลปะดีเด่น ครู รร.อนุชนศึกษา สช.
13 นางจิรวดี บุตรพุ่ม ครูผู้สอนฯการงานอาชีพฯดีเด่น ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
14 นางสาวนวลจันทร์ ทองดอนเกือง ครูผู้สอนฯภาษาไทยดีเด่น ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 5
15 นางเกษร ใหม่ดี ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษฯดีเด่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ส้านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
16 นายเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ ครูผู้สอนอาชีวศึกษาดีเด่น ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อาชีวศึกษา
17 นางอรพิน เพ็ชร์น้อย ครูภาษาไทยดีเด่น ครู รร.อนุชนศึกษา สช.
18 นางภคอร โยธาคุณาธร ครูภาษาไทยดีเด่น ครู รร.วัดคร้อพนัน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
19 นางรุ่งนภา สังขวิภาส ครูภาษาไทยดีเด่น ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
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รายช่ือและก าหนดการ

ระหว่างวันท่ี 23, 27-๒๘ กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
*การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีม่วง หรือสีสุภาพ*

การประชุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เน่ืองในงานวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.2564

วันจันทร์ท่ี 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.  (ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้มอบรางวัล)
1 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร คนดีศรีกาญจน์ศึกษา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อุดมศึกษา
2 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา คนดีศรีกาญจน์ศึกษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อุดมศึกษา
3 ผศ.ดร.พงษ์ศักด์ิ รวมชมรัตน์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อุดมศึกษา
4 ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อุดมศึกษา
5 อาจารย์พชร วรรณภิวัตน์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อุดมศึกษา
6 อาจารย์มธุรส คุ้มประสิทธ์ิ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อุดมศึกษา
7 อาจารย์วิยะดา พลชัย คนดีศรีกาญจน์ศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อุดมศึกษา
8 นางปรานอม ดวงภมร คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อุดมศึกษา
9 นางสุธาสินี ข้าคม คนดีศรีกาญจน์ศึกษา หัวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อุดมศึกษา

10 นางสาวกนิษฐา สัฏชนะ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา จนท. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อุดมศึกษา
11 นางปัทมา รุ่งสว่าง คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
12 นายนฤนาท เอ่ียมฉ้่า คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.บ้านทุ่งนานางหรอก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
13 นางนิตยาพร แซ่ตั ง คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ศน. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
14 นางสาวอนุสรา หวันแดง คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.บ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
15 นางอัมพร เอ็นดูรัศมี คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.บ้านท่ามะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
16 นางสาวชฎาภรณ์ ป้อมสกุล คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.บ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
17 นางจันจิรา คุณฑี คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ศน. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
18 นางปณีตา ตะพังพินิจการ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.บ้านทุ่งนาคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 1
19 นางสาวแสงเดือน แก้วลอย คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.บ้านท่ามะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
20 นายปรีชา หัตถาครองหทัย คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.วัดชุกพี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
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รายช่ือและก าหนดการ

ระหว่างวันท่ี 23, 27-๒๘ กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
*การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีม่วง หรือสีสุภาพ*

การประชุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เน่ืองในงานวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.2564

วันจันทร์ท่ี 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. (ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้มอบรางวัล)
1 นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
2 นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.บ้านอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3 นางธันย์ชนก เกตุแก้ว คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
4 นายปรีชา ร่มโพธ์ิชี คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
5 นายราเชนทร์ ไอยรารัตน์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.บ้านอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
6 นางสาวธันวดี ศรีกุลจันทร์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.วัดเขารักษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
7 นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ.นโยบายฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
8 นางพัชรา ดีหล้า คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
9 นางสาวปัทมา วิญญกูล คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ศน. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

10 นางสาวเยาวลักษณ์ เท่ียงกระโทก คนดีศรีกาญจน์ศึกษา นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
11 นายยศภัค จรัสศุภชยา คนดีศรีกาญจน์ศึกษา รอง ผอ.สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
12 นายพูน จิตตะเสโน คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.วัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
13 นางบุบผา บุญพูล คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ศน. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
14 นายสมบูรณ์ พันทิม คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.บ้านเขาพัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
15 นางลอองฝน พัฒนมาศ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.อนุบาลทองผาภูมิ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
16 นายอัครเดช สาราโรจน์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.บ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 3
17 นายวิชัย ปลาบู่ทอง คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.บ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
18 นายโสภณ บุญเรืองรอด คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
19 นางจุรีพร สุทธิไส คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
20 นางพรชนก เตียวเจริญกิจ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.บ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
21 นางสาวนวลจันทร์ ทองดอนเกือง คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
22 นางสาวลาวัลย์ จีนทอง คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.บ้านหนองสาหร่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
23 นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
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รายช่ือและก าหนดการ

ระหว่างวันท่ี 23, 27-๒๘ กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
*การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีม่วง หรือสีสุภาพ*

การประชุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เน่ืองในงานวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.2564

วันอังคารท่ี 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. (ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้มอบรางวัล)
1 ว่าท่ีร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.วิสุทธรังษี สพม.เขต 8
2 นางวิชญาณี บุญทวี คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.ไทรโยคน้อยวิทยา สพม.เขต 8
3 นางสิริญา พันนัทธี คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.เขต 8
4 นางนุชนาถ สอนสง คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.หนองตากยาตั งวิริยะราษฎร์บ้ารุง สพม.เขต 8
5 นางสาวสุธีรา ใจอาด คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม.เขต 8
6 ว่าท่ีร้อยตรีกมล นิลโรจน์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.เขต 8
7 นางสาวจิตรมนัส เนียมเนตร คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.กาญจนานุเคราะห์ สพม.เขต 8
8 นางสุภาวดี บุญญานุรักษ์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.เขต 8
9 นางกิตติมา วงศ์วัชรมงคล คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.ท่ามะกาวิทยาคม สพม.เขต 8

10 นางสาวอรวรรณ เจือจาน คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดกาญจนบุรี ส้านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
11 นางสาวพนิดา ธนานันท์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา รองผอ. รร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ส้านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
12 นางสาวสุริภา เตียงนิล คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตฯ ส้านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
13 นางนัยนา อังคุตรานนท์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. รร.เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) อปท.
14 นางวิสาลินี แสนวัง คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) อปท.
15 นางสาวพรพิมล ภุมรินทร์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี กศน.
16 นายธนวิทยา ต้นสาลี คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ไทรโยค กศน.
17 นางสาวน ้าทิพย์ พันธ์ละภะ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาชีวศึกษา
18 นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาชีวศึกษา
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รายช่ือและก าหนดการ

ระหว่างวันท่ี 23, 27-๒๘ กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
*การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ โทนสีม่วง หรือสีสุภาพ*

การประชุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เน่ืองในงานวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.2564

วันอังคารท่ี 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. (ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้มอบรางวัล)
1 นายโกศล บุญยงค์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ห้วหน้างาน รร.ถาวรวิทยา สช.
2 นางนุจรี ป้านทอง คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ครู รร.อนุชนศึกษา สช.
3 นางสาวธัญญ์รวี เหรียญเครือ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผู้รับใบอนุญาต รร.กวดวิชารวีกาญจน์ สช.
4 นางสาวชนัดดา วินิชพันธ์ุ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผู้บริหาร รร.ชนัดดาบริรักษ์ สช.
5 นางอัจจิมารัฐ รอดจีน คนดีศรีกาญจน์ศึกษา เจ้าหน้าท่ี รร.อนุชนศึกษา สช.
6 นางสาวปิยนาถ สืบเนียม คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี
7 นางพูลทรัพย์ หินอ่อน คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ศน. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี
8 นางจิตติมา ธนะรัตน์ คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ผอ.นโยบายฯ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี
9 นายสมชาย เขียนเสมอ บุคลากรศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.ดีเด่น ครู รร.ด่านมะขามเตี ยวิทยาคม สพม.เขต 8

10 นางภารดี  ฉิมสังข์ บุคลากรศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.ดีเด่น ครู รร.เทพมงคลรังษี สพม.เขต 8
11 นางสาวภณิตา สืบอาสา บุคลากรศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.ดีเด่น นัก ปชส. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี
12 นางสาวศุจิดา ไชยลา บุคลากรศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.ดีเด่น ครู รร.เทพมงคลรังษี สพม.เขต 8
13 นางสาววชิราภรณ์ สมตน บุคลากรศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.ดีเด่น ครู รร.ทองผาภูมิวิทยา สพม.เขต 8
14 ว่าท่ีร้อยตรีสุริยัน  จันทรา ผู้มีผลงานดีเด่นฯกิจกรรมลูกเสือ ศธ ผอ. รร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม.เขต 8
15 นางสาวณัฐกานต์  มีมาก ผู้มีผลงานดีเด่นฯกิจกรรมลูกเสือ ศธ ครู รร.บ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
16 นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม ผู้มีผลงานดีเด่นฯกิจกรรมลูกเสือ ศธ ผอ. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี
17 นายดนัย ก่ิงก้าน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ผอ. รร.ลาซาล สังขละบุรี สช.
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ตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2564 

 

 
https://forms.gle/X4NbxNRzmqR8A4hNA 

 
 


